
Referat af bestyrelsesmøde 21/11-2006

1) Valg af ordstyrer og referent

• Erik er ordstyrer og referent.

2) Sidste og næste møde

• Dette punkt stryges på fremtidige dagsordener, for vi bruger det ikke.

3) Status på arrangementer og andet arbejde

• Jørgen har været på besøg i Danmark, og har sat Paw ind i flere ting. Nu mangler han kun bilagene og en adgangskode til netbanken.
• Paw og Dan underskriver en fuldmagt til banken, så han kan få en kode til banken. Bilagene er på vej til Danmark.
• Erik regner med at få ordnet hjemmesiden i denne eller næst euge, så den er helt opdateret.
• TirsdagsTrillerier kører stille og roligt. Hyggeligt nok ,men ikke visionen. Der mangler ild hos arrangørerne til at lave det.
• Markedet aflyst. Meget ærgerligt. Men mere ærgerligt er det at flere medlemmer mødte op på dagen.
• Det er meget vigtigt at vi husker at sende aflysninger ud med post, hvis vi sender invitationer ud!
• Guldhænder kører stille og roligt. Der er et lavt, men stabilt deltagerantal. Det er under vores vision, men et godt udgangspunkt at arbejde videre på. Gruppen er

nogenlunde ved godt mod.

4) Bestyrelsesåret går på hæld

• Vi forbereder en generalforsamling søndag 21/01-2007. Samtidigt sendes kontingentopkrævning ud med en frist til 14/01.
• Brevet sendes ud inden nytår.
• Dagsorden bliver som følger:

1)Valg af dirrigent og referent
2)Godkendelse af dagsorden
3)Formandsberetning
4)Regnskabet fremlægges
5)Debat om foreningens fremtid
- Bestyrelsens opgaver / forretningsorden vs. vedtægter
- Hvor skal foreningen bevæge sig hen det næste år?
- Arrangørfordele
6)Vedtægtsændringer
- Bestyrelsens forslag til revidering af vedtægterne.
- Andre forslag
7)Valg til bestyrelsen
8)Valg af revisorer
9)Valg af delegerede til LLR's generalforsamlingen
10)Eventuelt

• Folk er for trætte i hovedet til at tale vedtægter, så vi holder et møde på mandag fra klokken 17.

5) Åbent punkt

• LLR vil ændre deres vedtægter, så der kun er foreningsmedlemmer. Hvis kun foreninger har stemmeret, ryer de i en anden pulje med flere bevillinger.
• Bestyrelsen er for forslaget, da det er en nødvendighed. Men vi ser meget gerne at der en en mulighed for at enkeltpersoner kan få medlemsfordele.
• Dan taler med landsforeningen og hører hvordan og hvorledes med delegerede til generalforsamlingen.
• Dan har lavet nye skabeloner til fakturaer og brevpapir. Ned skal lægges op på serveren.


